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Nazwa produktu: TAR Remover . 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00. 

 

Preparat do usuwania plam ze smoły i asfaltu 

 

Opakowanie: 1.0 L.; 10 L. 

 

Podstawowe składniki: niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem, węglowodory 

lekkie aromatyczne 

 

pH: - 

 

Barwa: jasnożółty 

 

Gęstość: 0,83 g/cm
3
  (w temp. 20

o
C) 

 

Zapach: charakterystyczny 

 

Zastosowanie: 

 

 
 

 
 

preparat do usuwania plam ze smoły i asfaltu z karoserii pojazdów. 

Usuwa także smar z zawiasów drzwi i komory silnika. Rozpuszcza 

preparaty konserwujące podwozie. 

 

Sposób użycia: 

 

 
 

 
 

 

spryskać czyszczoną powierzchnię, po 1-2 minutach spłukać wodą 

pod ciśnieniem lub przetrzeć bezpyłowym czyściwem lub 

ściereczką z mikrofibry. 
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Ograniczenia: 

 

 

 

Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu 

czyszczonego obszaru. W niektórych typach lakieru mogą wystąpić 

rozwarstwienia lub spęcznienia lakieru. 

 

 

Czyszczenie sprzętu: w rozpuszczalnikach organicznych. 

 

Magazynowanie: 
 

 
 

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 

pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 

Chronić przed zmrożeniem. 

 

Przepisy BHP: 

 

 
 

wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 

charakterystyki produktu niebezpiecznego. 

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 

na terenie danego kraju. 

 

Zagrożenia: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

patrz Karta Charakterystyki 

- produkt jest szkodliwy 

- produkt może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 

połknięcia 

- produkt jest drażniący 

- produkt działa drażniąco na drogi oddechowe 

- powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 

pękanie skóry  

- pary produktu mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 

R10 Produkt łatwopalny 

R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe 

R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować 

długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w 

przypadku połknięcia  

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 

pękanie skóry  

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy  

S2 Chronić przed dziećmi 

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

S26  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza 
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S45 W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie 

zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę 

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z 

instrukcją lub kartą charakterystyki 

 


